24. marts 2020

Kære statsminister Mette Frederiksen

Vi har brug for en klar melding, om man må tage i sommerhus i påsken.
Siden din udmelding i går om en forlængelse af restriktionerne til og med 2.
påskedag er udlejningsbureauer blevet kimet ned af bekymrede danskere,
fordi du nævnte danskeres ophold i sommerhuse. Derfor er der behov for en
klar melding.
Udlejning af sommerhuse og dansk kystturisme er i forvejen ramt meget hårdt
af grænselukningen – alene i perioden 9/3-13/4 betyder grænselukningen et
tab på 1,4 millioner udenlandske overnatninger og dermed en tabt omsætning
i hele værdikæden på over 1 milliard kroner og tusinder af tabte arbejdspladser langs de danske kyster. Det er en omkostning, som kystdanmark får meget svært ved at bære alene.
Feriehusbranchen bakker fuldt op om de sundhedsfaglige tiltag, som myndighederne har taget op, og der er udbredt enighed om, at ophold i et sommerhus kan være med til at mindske spredningen af smitte. Således har regioner
og hospitaler benyttet sommerhuse netop til karantæneformål, fordi feriehuse
er afsondrede, men med adgang til en have eller den frie natur.
Vi har bemærket, at du i TV-Avisen nævnte, at det vigtigste er, at man ikke inviterer til store arrangementer, men at man holder sig hjemme og holder afstand, når man lejlighedsvist er udendørs. Det, mener vi, at et sommerhus kan
være med til at sikre.
Der er over 200.000 sommerhuse i Danmark, hvoraf de ca. 40.000 udlejes.
Det er vigtigt, at der gælder ensartede og lige vilkår for eget sommerhus og et
lejet sommerhuse. Alle, der tager i sommerhus, kører i egen bil, og det er den
samme familie, som ellers ville være i en lejlighed, der i stedet opholder sig i
sommerhuset. De kan blive i deres bil, hvis de benytter en færge (der er allerede praksis i forhold til rederier). De kan tage nogle madvarer med hjemmefra og ellers kun sende en person på indkøb. De kan holde afstand på stranden

og holde sig fra andre mennesker på samme måde, som de skal i deres primære bopæl.
Som udlejningsbureauer vil vi meget gerne medvirke til at sikre en ansvarlig
adfærd. Det er dog afgørende, at der er en klar udmelding om det, da mange
danskere har brug for at få at vide, at en ansvarlig adfærd godt kan kombineres med et ophold i et sommerhus.
Vi stiller meget gerne op til en uddybning og en drøftelse om, hvordan vi kan
kommunikere til sommerhusejere og medvirke til, at vi i fællesskab kommer
gennem coronakrisen.
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Feriehusudlejerne Brancheforening repræsenter sommerhusejere og udlejningsbureauer i Danmark, der hvert år skaber over 20 millioner overnatninger,
22.000 fuldstidsbeskæftigede og 17,9 milliarder kroner i omsætning

